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RESUMO 
 
 

O programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) iniciou em 2008 e vem desenvolvendo varias 
atividades dentro de quatro projetos, entre elas a pratica de Ginastica Artística (GA), para 
criança e adolescentes no projeto Esportivo Unitau. O projeto ocorre no Campus Bom 
Conselho, departamento de Educação Física, e as aulas são oferecidas duas vezes por 
semana, terças e sexta das 16:30 as 18:00 horas. O projeto é direcionado às crianças e tem 
como objetivo proporcionar a experiência e a prática de um esporte olímpico. Com o esporte as 
crianças conseguem adquirir e aprimorar capacidades físicas e motoras como força, agilidade, 
flexibilidade, coordenação, equilíbrio e controle do corpo. Todas as capacidades motoras são 
obtidas através de exercícios e movimentos comuns aos três eixos, como: parada de mão, 
rolamento de frente, de costas e estrela, que são realizados no solo num primeiro momento e 
depois transferidos para os aparelhos tornando o mais complexos. Ha uma divisão de 
aparelhos entre masculino e feminino, para o feminino temos os seguintes aparelhos: mesa de 
salto, paralela assimétrica, trave equilíbrio e solo. E para o masculino: mesa de salto, barras 
paralelas, barra fixa, cavalo com alças, argolas e solo. As aulas são iniciadas com um 
aquecimento, logo em seguida o professor faz uma divisão da turma em vários grupos e com 
isso trabalha um tipo de exercício com cada, fazendo com que haja um alto numero de 
repetições até uma compreensão da técnica. Para cada grupo um estagiário é responsável por 
orientar e auxiliar na proteção e correção do movimento. É realizado um revezamento para que 
todos passem por diferentes aparelhos proposto na aula. No final é realizado um trabalho de 
alongamento, flexibilidade e força abdominal. Os alunos são observados e avaliados para que 
haja sempre uma evolução na atividade. Aqueles que se destacam são convidados para 
participar de outro grupo, no qual o foco é formação de atletas. Os beneficiados com o projeto 
treinam e ensaiam uma série ao longo dos meses para que ao final do ano participem de uma 
apresentação que acontece no próprio Campus do Bom Conselho visando demonstrar a 
evolução das crianças e adolescentes. A importância do projeto é evitar o sedentarismo e 
comodismo decorrentes da tecnologia, trabalhando diversas capacidades físicas e motoras. 
Para os estagiários a atividade proporciona aprendizado na modalidade, adquirindo experiência 
na técnica e na correção de movimentos, contribuindo na formação profissional e na graduação 
dos mesmos e para posteriormente poder ministrar aulas de iniciação em projetos ou escolas 
de maneira adaptadas.  


